
MAC-filtering voor een SSID op RV130W 
Doel
 

MAC-filtering geeft u toestemming om toegang tot het draadloze netwerk toe te staan of te
weigeren op basis van het MAC-adres (hardware) van het verzoekende apparaat.
Aangezien RV130W meer dan één Identifier (SSID) van de Service Set ondersteunt, die een
unieke identificatie is waaraan draadloze clients kunnen verbinden, kunt u MAC Filtering
voor elke SSID instellen. U kunt bijvoorbeeld de MAC-adressen van een verzameling
computers invoeren en alleen deze computers toegang tot het netwerk geven. Als resultaat
hiervan kunt u de leden van uw netwerk effectief beheren. U kunt MAC-filtering voor elk
draadloos netwerk configureren op de RV130W.
 
Het doel van dit document is uit te leggen hoe u de MAC-filtering-instellingen op de RV130W
kunt configureren.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV130W
  

Stappen van orde
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Draadloos >
Basisinstellingen. De pagina Basisinstellingen wordt geopend:
 

 
Stap 2. Controleer het aankruisvakje van de Service Set-id (SSID) dat u wilt bewerken. Klik
op de knop MAC Filtering bewerken om MAC-filtering voor een SSID te configureren.
 



 
De pagina MAC-filtering wordt geopend:
 



 
Stap 3. In het veld Draadloos MAC-filter, controleert u het vakje Enable om MAC-filtering
voor de geselecteerde SSID in te schakelen.
 



 
Stap 4. Kies in het veld Connection Control de radioknop die overeenkomt met het type
toegang dat u aan het draadloze netwerk wilt geven.
 

 
De beschikbare opties zijn als volgt gedefinieerd:
 

・ Voorkomen dat apparaten met de MAC-adressen die in de MAC-adrestabel zijn
opgenomen, toegang krijgen tot het draadloze netwerk. Prevent is de standaardoptie. Alle
apparaten die niet in de MAC-adrestabel zijn opgenomen, kunnen toegang krijgen tot het
netwerk.
 
・ Vergunning — staat apparaten met de MAC adressen toe die in de lijst van het Adres
van MAC zijn vermeld om toegang tot het draadloze netwerk te hebben. Alle apparaten die
niet in de MAC-adrestabel zijn vermeld, kunnen het netwerk niet bereiken.
 

Stap 5. Als u computers en andere apparaten op het draadloze netwerk wilt tonen, klikt u op 
Clientlijst tonen.
 

 
De tabel van de clientlijst verschijnt:
 



 
Stap 6. Controleer het aanvinkvakje in het veld Lijst met MAC-adresfilter voor apparaten die
u aan de MAC-adrestabel wilt toevoegen. Als uw apparaat niet in de tabel van de clientlijst 
staat, moet u ervoor zorgen dat u het apparaat aansluit op het draadloze netwerk.
 

 
Stap 7. Klik op Add to MAC om de geselecteerde apparaten in de tabel van de clientlijst aan
de MAC-adrestabel toe te voegen.
 

 
De apparaten worden toegevoegd aan de MAC-adrestabel.
 



 
Stap 8. (Optioneel) Als u apparaten wilt toevoegen die op dit moment niet met uw SSID zijn
verbonden, specificeert u het MAC-adres van het apparaat in de MAC-adrestabel.
 
Stap 9. Klik op Save om uw instellingen op te slaan.
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